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Beteg ember", beteg

IQo török: — Tisztelt asszonyság, miután már az én papámnak nincs szüksége többé erre a mankóra 
fogad ja el kedves emlékül, önnek ugylátszik nagy szüksége van rája.

„Magyar Herkó Páter* melléklapja.
Vidéki e lán u l tökrak 100 drb. póttal küldéssel ogyfitt 00 kr, vagyis 80 fillér tiszta hasson.



nagv Imtyt se kát eszik.

2 kis kelve nem ér semmit, 
n kutyát nem abrakotok,

Majd hat csak magam ugatok.

Cseléd kéne. neki bér |ár.
Kevés lenne már a kis tál,
Ténz Is 7 készt Is 7 az sok lenne. 
Elvégzek én majd helyette,
K6 a hasába, nem étel,
5  péreljunk, ez a feltétel.

MUpüttt Bomríiyi KaluUrts adtáriu in a  kftijtfjzM

£

Az oláhok hiába csaholták tele a világot 
hitvány vak lánnájokkal és hazudozó szájaskodással, 
mert a világ legkitűnőbb 2—3 ezer orvosa azért 
még is eljöttek a magyarországi orvos kongressusra.

íme tehát, akiknek komoly tudás a kenyerűk, 
azok nem kaphatók olcsó utcai korcsmái szájasko- 
dásra. A politikát tehát kidobták az oláhokkal együtt 
a tudományosság berkeiből.

E
Nincs nap, hogy valami borzalmas tényt ne 

redukálnának a kóbor cigányok, ma itt, holnap ott. 
tt betörnek, amott gyilkolnak. Németország már 
régen deportálta volna őket valahova, ahonnan a 
maguk injével ugyan vissza nem tudtak volna szi
várogni, mi pedig várunk egy újabb Dánosra.

Justh Gyula magasan szárnyaló Lajos napi 
beszéde nagy feltűnést kelt egész Magyarországon, 
hogy kik azok akikkel megkell kűzdenűnk.

Egyenesen rámutatott, hogy ami legsajátosabb, 
legádázabb ellenségeink azok, ami azon saját vére
ink, akiket megfizettek.

Az osztrák nem is volt szemtelen egy pillanatig 
se hozzánk, de ezek a kitartott sajtó üzérek ezek 
rettenetesen arcátlanok azt láthatjuk nap-nap után. 
De a mai beszédben Justh valósággal leszegezte 
őket

Szeretem, hogy végre akadt valaki, aki ezt a 
bélyeget rájuk sütötte.

Az sem kevésbé érdekes mozzanata volt a 
beszédnek, mért kell fix terminushoz ragaszkodnunk 
a bank kérdésben.

Ez igaz is, mihelyt csak 6 hónapi haladékot 
adnánk Bécsnek, rögtön ő lenne az ur, de ha a 
határidő lejár és mi nem adunk uj szabadalmat, 
akkor az magától hull ami ölűnkbe.

Meg kell mutatni, hogy nem vagyunk térdfej - 
hajtó, meghunyászkodó nép, ha észre veszi ezt a 
korona, majd akkor a korona jobban meggondolja a 
dolgot

De szeretem ezt az aranyos pár szavat!Semmi 
virág, semmi sallang nincs közte, még is olyan 
gyönyörű és erőteljes, hogy bizonyosan jól esik 
minden magyarnak.

Híjába, csak ad a jó Isten a magyarnak prófé
tákat és apostolokat mindig valahányszor arra szük
sége van.

A gotterhalteval az idén is nagy botrányt 
csaptak a bölcs hivatalos körök.

Igazán sajátságos egy gondolkozás az, hogy 
noha előre tudják az eredményét és mintha csak 
készakarva akarnák a botrányokat egymás után.

Kinek jó ez ? A nemzetnek-e, vagy a császárnak ?
Bizony nagyon meglátszik, hogy sokszor bizony 

kevés bölcseséggel kormányozzák nemcsak a világot, 
hanem más egyebet is.A Htrko csak turnéig rátalál a fsfire.

Esas, amiért a Herkópátert olvasni és UrjcssUni un virtus.

FURCSA.

Hogy a fülesbarát is barátfdlet eszik.
#

Hogy egy részeg ember éppen nagydiaznódi lakos. 
#

Hogy a vendéglő is vendégölő.

Hogy az öreg kántram is a korpótlékot borpótlék* 
nak nézi.

*
Hogy a tüzér is a tűzoltótól kéri a tűzet.

Hogy a székely is nehezen székel.
*

Hogy a csizmadija is a csizma diját kéri.



Sajátságos szemrehányás. Kenyöruzsorások egymásközt.

■r\ V.
Hát nem sajátságos az Aflfner ur, hogy ön teljes 

életében vegetáriánus volt és végre is egy falusi libát 
vett el feleségül.

— Mit szól Becker ur a fővárosi kenyérgyárhoz ?
— Hát kedves Kipfelhauser ur, ha ez igy talál maradni, 

akkor hamarosan ki fog derülni, hogy nekünk sütőknek, nem volt 
idáig — sütni valónk.



Érthető érthetetlensög Jó szerep

Vőlegény: (Gazdag, sovány mennyasszonyát a 
parkban hirtelen megcsókolva.! — Édesem, ezzel a csókkal 
mindent elmondtam, amit szivemben érezek.

Menyasszony : — De édes Lacikám, őszintén szólva 
nem értettem meg mindent! Nem mondanád el mégegyszer?

Vándor színigazgató : (egy jelentkező színészhez ) —  Milyen 
szerepekre akar vállalkozni?

Színész : —  Oh én csak hős szerepeket szoktam játszani !
Igazgató: (végigméri.) —  Mi-cao-da ? Maga hős szerepeket 

akar játszani? Evvel az alakkal és fizimiskával ? Ugyan mondja 
el csak melyik hős szerepet játszotta már e l !

Színész : —  A papucs hősöket!

Minden uzsorást vigyen el a halál,
De a halál itt hol áll ?

Tessék megkeresni

Azt volna jó tudni már most. 
Hol van a barát csapiáros.

Tessék megkeresni.

Nyomtatványokat
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